ÉLHETŐ NAGYKÖRÚT KÖZÖSSÉGI ÖTLETPÁLYÁZAT
RÉSZVÉTELI SZABÁLYZAT

1. A Pályázat leírása
A Fővárosi Önkormányzat a Nagykörút komplex megújításának tervezéséhez kapcsolódóan
közösségi ötletpályázatot hirdet. A pályázat célja, hogy a tervezési folyamatba közvetlenül
be tudjanak kapcsolódni a Nagykörút megújításával kapcsolatban konkrét ötlettel,
javaslattal rendelkező lakosok, szakemberek és civil szervezetek.
1.1.

Előzmények

Otthon Budapesten
A Fővárosi Közgyűlés 2021. áprilisban fogadta el Budapest új Integrált Településfejlesztési
Stratégiáját, az „Otthon Budapesten” programot, amely a következő évtized
városfejlesztésének fő dokumentuma. A Főváros célja a következő hét év fejlesztéspolitikája
során egy esélyteremtő, zöld és nyitott Budapest megvalósítása. A program célkitűzése,
hogy a szuburbanizáció és a térbeli terjeszkedés erősödését, az utazási szükségletek
növekedését megállítsuk – de legalább lassítani tudjuk – olyan fejlesztésekkel, amelyek
Budapestet újra vonzó lakóhellyé teszik.
Az élhető városi környezet megteremtéséhez szükséges a közterületeken jelentkező sokrétű
igények kielégítése, „okos” megoldások alkalmazása, a zöldfelületek és gyalogos zónák
minőségi és mennyiségi fejlesztése és ezek feltételeként az elérhető és szívesen használt
közösségi közlekedés biztosítása. A közterület-használat újragondolása elősegíti a
gyalogos-, a kerékpáros- és a közösségi közlekedés versenyképességének növelését.
A „Zöld Budapest” egy élhető és egészséges, értékőrző és értékteremtő, klímatudatos
várost jelent – melynek egyik kulcsprojektje a Nagykörút komplex megújítása a közterületek
újraosztásával, minőségi és gyalogosbarát kialakításával, a zöldfelületek minőségi és
mennyiségi javításával.
Élhető Nagykörút
A Nagykörút Budapest egyik ikonikus városi tengelye, nem csak közlekedési útvonal, hanem
fontos hely is, amely nagyvárosi karaktere, egyedülálló építészeti arculata, közterei és
egykor pezsgő kereskedelme révén meghatározó szerepet tölt be a város mindennapjaiban.
A Nagykörút a XIX-XX. század fordulóján, Budapest legintenzívebb fejlődési korszakában, az
1896-os millenniumi ünnepségekre időzítve készült el nyugat-európai, elsősorban párizsi és
bécsi minták alapján. A gyors kiépülés páratlan stílusegységet hozott létre, mely miatt a
Nagykörút máig nemzetközi viszonylatban is kiemelkedően értékes városépítészeti
téregyüttes. A több mint 120 éve kiépült körút közlekedési szerepe mellett széles gyalogos
felületeivel és nívós üzleteivel kezdettől fogva Budapest egyik legmagasabb presztízsű
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„főutcája” volt. Mára azonban a Nagykörút régi fénye megkopott: az üzletek vásárlóinak
jelentős részét a ’90-es évektől kezdve sokasodó plázák szívták el, ezért sok üzlethelyiség áll
üresen; miközben a közlekedésből eredő zaj- és levegőszennyezés miatt a Nagykörút
élhetetlenné vált, ahol nem kellemes sétálni és bevásárolni. A közterületek és a patinás
épületek megújítása lelassult, a sajátos városi környezet kedvezőtlen hatásai miatt a körúti
fák állapota is folyamatosan romlik.
A Fővárosi Önkormányzat célja ezért a körút megkopott vonzerejének és presztízsének,
kellemes és karakteres hangulatának helyreállítása, egy élhető városi tengely kialakítása.
Olyan környezet biztosítása, ahol egyszerre jó lakni, enni-inni, közlekedni, vásárolni, boltot
üzemeltetni, felfedezni.
Tervezési folyamat
A Fővárosi Önkormányzat 2020. őszén indított átfogó tervezési folyamatot a Nagykörút
komplex megújítása érdekében, amelynek célja egy szakmai párbeszéden és széles körű
bevonáson alapuló program kidolgozása, amely egyaránt foglalkozik a Nagykörút épített és
természeti környezetének, kereskedelmének és közlekedési szerepének megújításával,
fejlesztésével.
A következő években megvalósítandó konkrét beavatkozásokat és projekteket az
átfogó program alapozza meg, mely a fővárosi szakcégek, a kerületi
önkormányzatok, valamint civil és szakmai szervezetek bevonásával várhatóan
2021. őszére készül el. A program felépítése három fő ütemre tagolható:
I.

Megalapozó vizsgálat, amely a múlt és a jelenlegi állapot elemzésével,
értékelésével foglalkozik;

II.

Jövőkép és célok meghatározása a részvételi folyamat eredményei
alapján;

III.

valamint a jövőkép elérését és a célok megvalósítását szolgáló konkrét
projektek és intézkedések kijelölése.

2020. novemberében, a tervezési folyamat egyik első lépéseként, a Fővárosi Önkormányzat
online kérdőívben kérdezte a budapestieket a Nagykörút jelenlegi állapotáról és jövőbeli
szerepéről. A kérdőívet több mint 4200-an töltötték ki. Az online kérdőív eredményeit
figyelembe véve, a szakmai partnerekkel megvitatva ez évben készült el az élhető Nagykörút
jövőképe, amely a tovább tervezés és jelen pályázat kereteit is jelenti.
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A jövőkép szerint a Nagykörút Budapest élhető városi körútja, amely több
zöldfelülettel, tiszta és rendezett környezettel; pezsgő utcai élettel, minőségi
bevásárlási, vendéglátási és kulturális lehetőségekkel; az ezeket szolgáló
fenntartható közlekedési kialakítással; valamint reprezentatív arculattal mindenki
számára vonzó.
1.2.

A pályázat célja

Annak érdekében, hogy a Nagykörút újratervezésébe minden érdeklődő be tudjon
kapcsolódni, a Fővárosi Önkormányzat közösségi ötletpályázat keretében várja a
szakemberek és az érdeklődő lakosság fejlesztési javaslatait egy zöld, hangulatos és élhető
Nagykörúttal kapcsolatban. Az ötletpályázat célja a társadalom széleskörű bevonásával
egy zöld, hangulatos, élhető Nagykörút megtervezése, a Nagykörút Jövőképének
célkitűzéseihez igazodva. A pályázat a Nagykörút pesti oldalát (a Margit hídtól Petőfi hídig
tartó részét) célozza meg.
A pályázatra beérkezett javaslatok közül kiválasztott ötleteket a Nagykörút megújítása
programba lehetőség szerint, részben vagy egészben beépítjük. A beépülő javaslatok
kiválasztása a jövőképben meghatározott célok mentén történik.
A kiválasztott ötletek és a jövőkép céljai alapján meghatározásra kerülnek azok a konkrét
fizikai és „szoft” beavatkozások, programok, melyek megvalósítása a következő évtizedben
a Nagykörút komplex megújulását eredményezhetik. A fejlesztési programcsomagról – záró
egyeztetéseket követően – a Fővárosi Közgyűlés 2021. őszén dönthet.

A pályázat keretében várjuk azokat a szakmai ötleteket, javaslatokat, melyek
a jövőkép fő céljainak figyelembevételével:
• reagálnak a lakossági kérdőívezés során felmerült megoldandó problémákra,
vagy egyéb konfliktusokra,
• a Nagykörút teljes pesti oldalát, vagy akár egy-egy kiválasztott szakaszát
érintik.

1.3. A pályázáshoz biztosított dokumentumok:
• Tanulmányterv (regisztrációhoz kötött)
• Lakossági kérdőívek eredményei: https://enbudapestem.hu/2020/12/kozos-celunkaz-elheto-nagykorut-mutatjuk-az-elso-online-kerdoiv-eredmenyeit/
További felhasználható adatok:
• Otthon Budapesten – Integrált Településfejlesztési Stratégia 2021-2027:
https://otthonbudapesten.hu
3

1.4.

Témaválasztás

A pályamű benyújtását az alábbi fejlesztési célok figyelembevételével várjuk:
•

Zöld Nagykörút:

ZÖLD NAGYKÖRÚT

•

megújuló, tisztább, rendezettebb
közterületek, zöldfelületek

•

több zöldfelület és pihenőhely

•

jó állapotú fasorok
javuló környezetminőség: kisebb zaj,
jobb levegő, klímaadaptáció

•

A közterületek megújítása során elsődleges cél a közterületek minőségi fejlesztése:
tisztább és rendezettebb közterületek kialakítása és mindenki számára jól használható,
biztonságos terek létrehozása, amelyek így kellemes helyszínként működhetnek a sétálni,
pihenni vagy egyéb módon kikapcsolódni vágyók számára is. A Nagykörúton fellépő
környezeti problémák mérséklése érdekében alapvető cél a környezetminőség javítása,
amely egyaránt magában foglalja a levegőszennyezettség és a jellemzően magas zajszint
csökkentését, valamint a városi klímaadaptációt.
•

Pezsgő utcai élet:
•

rendezett nagyvárosi gyalogos
környezet

•

minőségi bevásárlási, vendéglátási
szórakozási lehetőség

•

több kulturális program, közösségi
tér és intézmény
vonzó turisztikai céltérség

PEZSGŐ UTCAI ÉLET

•

A rendezett nagyvárosi gyalogos környezet, a sokszínű és funkciógazdag földszintek,
mellette széles és komfortos gyalogosfelületek, amelyek visszaidézik a körút egykori
kiegyensúlyozott jellegét, erősítik a sétálási kedvet, megnövekszik az útvonal megtartó
ereje. A körutat olyan helyszínné kell alakítani, ahol egyaránt jó lakni, közlekedni, vásárolni,
enni-inni, sétálni, kikapcsolódni, felfedezni.
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•

Fenntartható közlekedés:

FENNTARTHATÓ
KÖZLEKEDÉS

•

meghatározó közösségi közlekedés

•

nagyvonalú gyalogos környezet

•

biztonságos kerékpáros közlekedés

•

a körút karakteréhez illeszkedő
autóforgalom biztosítása
a körúti funkciókhoz illeszkedő
parkolás

•

Budapestet gazdasági súlyából és népességszámából következően nap mint nap óriási
mobilitási igények terhelik, ezért a fenntartható közlekedés irányába ható változások
kiemelten fontosak. A nagykörúti közlekedési rendszer eredményes átalakítása és
fejlesztése csak az egyes közlekedési módok kapcsán meghatározott részcélok együttes
elérésével, azok teljesülését elősegítő eszközök tudatos használatával biztosítható.
•

Nagyvárosi presztízs:

NAGYVÁROSI
PRESZTÍZS

•

az útvonal korábbi presztízsének
visszaadása

•

az épületállomány felújítása,
fejlesztése

•

nagyvárosi elegancia létrehozása
kevesebb használati konfliktus, jobb
közbiztonság

•

A Nagykörút presztízsének visszaadása a fővárosi jelentőségének újrapozícionálásával,
értékeinek és a megújítással megteremtett élhetőségének népszerűsítésével adható vissza.
A minőségi kereskedelmi egységek betelepülésével egyfajta nagyvárosi elegancia
létrehozása a cél. Alapvetően csökkenteni kell a napi használatból adódó konfliktusokat.
A funkcionális igényeknek teret adva, de harmonikus megoldásokat keresve kell eredményt
elérni. A megfelelő közterületi kialakítással jobb közbiztonság érhető el.
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A fentieken túl az alábbi néhány példa segítséget nyújthat az ötleteléshez:
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

Zöldfelületek megújítása
Nagykörút zöldítése pihenőhelyek és közösségi terek kialakításával
Zöldinfrastruktúra fejlesztési javaslatok, klímavédelmi szempontok erősítése
Funkcionális javaslatok
A szolgáltatások (pl. vendéglátóhelyek, szórakozóhelyek megjelenése,
szolgáltatások...stb.) és a gyalogosbarát kialakítás kérdéseinek megoldása, továbbá
tematikus programok
Keresztmetszeti javaslatok
Innovatív megoldások keresése, melyek a közlekedési problémákra, a lakosság
számára élhetőbb Nagykörút kialakítására irányulnak
Közlekedési infrastruktúrafejlesztés javaslatai
A gyalogosok szempontjainak figyelembevétele (haladás, egészséges és vonzó
gyalogoskörnyezet és minőségének javulása)
Történeti Nagykörút: a történeti, építészeti értékek megőrzése, bemutatása,
problémáinak megoldása (pl. épületek, portálok)
Gazdaságélénkítésre irányuló ötlet (pl. Vendéglátás és kereskedelem)

2. A pályázat főbb adatai
2.1.

A pályázat kiírója, lebonyolítója

A jelen pályázati feltételek (a továbbiakban: Szabályzat) vonatkoznak a
http://nagykorut.budapest.hu/ weboldalon meghirdetett Élhető Nagykörút Közösségi
Ötletpályázatra (a továbbiakban: Pályázat).
A Pályázat kiírója Budapest Főváros Városépítési Tervező Kft. (a továbbiakban: BFVT Kft.)
(székhely: 1052 Budapest, Városház utca 9-11.).
A pályázat operatív és szakmai lebonyolítója Budapest Főváros Főpolgármesteri Hivatal
Várostervezési Főosztálya (székhely: 1052 Budapest, Városház utca 9-11.) (a továbbiakban:
Szervező).

•
•

A pályázat időtartama
Nevezési időszak: 2021. június 23. 11:00-tól 2021. augusztus 03., 24:00-ig tart.
Elbírálás időszaka: 2021. augusztus 04-től 2021. augusztus 27-ig tart.

•

Eredményhirdetés, díjátadó: 2021. augusztus 30-tól szeptember 10-ig tartó
időszakban kerül megrendezésre.
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Nevezni a Nevezési időszakban lehetséges. A határidő után beérkezett pályázati anyagok
nem kerülnek elbírálásra. A benyújtást követően hiánypótlásra, illetve módosításra nincs
lehetőség.
3. Jelentkezés a Pályázatra, részvételi feltételek
3.1. A pályázaton résztvevő személyek
Országos nyílt pályázat. A Pályázaton részt vehet minden olyan 18. életévét betöltött
természetes személy, természetes személyek csoportja vagy civil szervezet (továbbiakban:
Pályázó) aki szeretné ötleteit megosztani Szervezővel.
A Pályázaton NEM vehetnek részt az alábbi személyek:
•
•

A lebonyolításban résztvevők, valamint azok közeli hozzátartozói;
egyéb, a lebonyolításban (BFVT Kft., Budapest Brand), illetve a zsűrizésben
közvetlenül közreműködő cégek tulajdonosai, vezető tisztségviselői, munkavállalói,
megbízottjai, valamint azok közeli hozzátartozói.

3.2.

Megadandó adatok köre:

A regisztrációs lapon kötelezően megadandó adatok: név, e-mail cím, telefonszám,
születési idő. Nem kötelezően megadandó adat az irányítószám, mely kizárólag statisztikai
célokra kerül felhasználásra, melynek célja a pályázatok benyújtásának országos
eloszlásának megismerése.
A nevezési lap kitöltésekor kötelezően megadandó adatok: név, e-mail cím, miért nyújt be
ötletet a pályázati felhívásra, ötlet címe, nevezési lapon szereplő aláíráskép.
A
Pályázók
személyes
adatainak
kezeléséről
részletesen
a
http://enbudapestem.hu/nagykorut oldalon az Adatkezelési tájékoztatóban kaphat
bővebb tájékoztatást.
3.3.

A Pályázat részvételi feltételei:

• Pályázni digitális úton lehet. Csoportos pályázás vagy civil szervezet pályázása esetén
egy kapcsolattartó kijelölése szükséges. A pályázat ingyenes, regisztrációhoz kötött,
részvételi díj nincs.
• A pályázatra való jelentkezés önkéntes.
Pályázáskor a regisztrációs lap kitöltésekor kell megadni a jelentkezési
adatokat. (A regisztrációs lap elérhető itt.) A nevezési lap kitöltésekor kell
megadni a pályamunkára vonatkozó adatokat. A kitöltött nevezési lappal együtt
kell beadni a pályaműveket. Szervező a pályaművet díjazza, tehát az egyéni
pályázó vagy a civil szervezet egyedül, a csoport közösen éri el a helyezést és kapja
meg a díjat.
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• A Pályázat feltételeinek mindenben megfelelő pályázati anyag beküldésével, Pályázó
hozzájárul a pályázati anyag Szervező általi korlátlan felhasználásához - ideértve
különösen a tervek beépítését a Nagykörút megújításáról szóló programba, valamint a
tervek nyilvános bemutatását, közzétételét hagyományos és online felületeken.
• Pályázó a tartalom beküldésével szavatolja, hogy a tartalom vonatkozásában az itt
rögzített felhasználási jog engedélyezésére jogosult.
• A Szervező többek között semmiképpen nem fogadhat el olyan Pályázatot, amelyek a
szabályzatban leírt formai és/vagy tartalmi előírásoknak nem felelnek meg.
• Egy Pályázó (egyéni vagy csoport vagy civil szervezet) a Pályázatra egyszer jelentkezhet,
csak egy alkalommal nyújthat be pályaművet. A benyújtott pályaművet módosítani nem
lehet. Többszörös jelentkezés esetén a Szervező a Pályázó első jelentkezését veszi
figyelembe, amennyiben a pályamunka megfelel a részvételi feltételeknek.
• A Pályázó kifejezett, egyértelmű és tájékozott hozzájárulása a pályázott Pályamunka
jelen szabályzatban részletezett felhasználáshoz, továbbá az Adatkezelési tájékoztató
elfogadása, melyet a Regisztrációs lap és a Nevezési lap kitöltése során tehet meg. A
Pályázó kijelenti, hogy a Pályázatra történő jelentkezés során megadott adatai
megfelelnek a valóságnak, valamint kijelenti, hogy vele szemben kizáró ok nem áll fenn,
melyet a Regisztrációs lap és a Nevezési lap kitöltése során tehet meg.
• A Pályamunkának kifejezetten a Pályázat tematikájához kell kapcsolódnia, a pályázati
feltételeknek mindenben meg kell felelnie.
• A Pályamunka semmiképpen nem foglalhat magába politikai vagy vallási elemeket,
jogsértő, kiskorúakat veszélyeztető, erkölcsileg megosztó, a Szervező vagy harmadik
személy érdekeit sértő, vagy azzal ütköző tartalmat vagy ábrázolást. A Pályamunkának
különösen tiszteletben kell tartania az emberi méltóságot, a személyiségi jogokat,
különösen képmáshoz, személyes adatokhoz, magánélethez kapcsolódó jogokat és
jogosultságokat, továbbá a szerzői jogokat és védjegy jogosultságokat. Jogsértés esetén
a Pályázót terheli a felelősség. A jelen rendelkezésektől eltérő pályázat kizárásra kerül.
• A Pályázatra történő jelentkezés a részvételi feltételek teljesülése hiányában nem
érvényes, azt a Szervezőnek nem áll módjában elfogadni, és a Pályázó pályázati anyaga
nem kerül elbírálásra.
• A Pályázathoz történő csatlakozás a Nevezési időszak teljes időtartama alatt lehetséges,
és a jelentkezés időpontja nem befolyásolja a Pályázó nyerési esélyeit.
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4. Pályázás menete, pályamunkával kapcsolatos előírások és rendelkezések
Pályázni kizárólag digitális módon lehet, az „Élhető Nagykörút Közösségi Ötletpályázat”
hivatalos honlapján (http://enbudapestem.hu/nagykorut).

4.1. Pályázás menete:
1. A http://enbudapestem.hu/nagykorut oldalon megjelenő regisztrációs
űrlap kitöltése
2.

Regisztráció után megérkezik egy visszaigazoló e-mail, mely

tartalmazza a regisztrációhoz kötött tanulmányterv elérhetőségének linkjét.
3.

Az http://enbudapestem.hu/nagykorut/palyazat oldalon letölthető

nevezési lap kitöltése és aláírása jelen Pályázati szabályzat és az
Adatkezelési tájékoztató elfogadásával.
4.

A kitöltött nevezési lap és a pályamű megküldése e-mailben az

otlet.nagykorut@budapest.hu e-mail címre. A fájlok össz mérete
lehetőleg ne haladja meg a 25 MB-ot.
(Amennyiben 25 MB-ot meghaladó a fájlok össz mérete, kérjük küldje meg
egy nagy fájlmegosztóval a fenti e-mail címre.)
5.

Visszaigazoló e-mail megérkezése a nevezésről
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5. Formai követelmények:
•

Kérjük, hogy 1 pdf fájlba összefűzve nyújtsák be ötleteiket bemutató
tablókat, A2-es méretben. Maximum 5 darab A2-es tablót tartalmazzon a pdf
fájl.

•

Opcionálisan az ötlet további szöveges kifejtése vagy műszaki leírása is
csatolható maximum 10000 karakter terjedelemben.

A tabló(k) tartalmazza az ötlet bemutatásához szükséges grafikus és szöveges
elemeket, tartalmilag értelmezhető méretben.
A grafikus és szöveges elemek segítik a meglévő állapot, megoldandó probléma
bemutatását, illetve a probléma javasolt megoldását.
Grafikus elemek lehetnek például: helyszínrajz, fotó, utcakép, magyarázó ábra, infografika,
vázlatterv, keresztmetszet, látványterv, jövőbeli képi ábrázolás …stb.
Tervek esetén kérjük a méretarány feltüntetését. Elvárás, hogy a tablók elemei szerzői jogi
szempontból jogtiszták legyenek.
A tabló adatvédelmi szempontok miatt ne tartalmazza a pályázók adatait (pl. név,
elérhetőségek), csak az ötlet címét.
•

A nevezési lapon és a tabló(ko)n is kérjük megjelölni, hogy a jövőkép mely fő
fejlesztési pilléréhez kapcsolódik az ötlet (zöld Nagykörút, pezsgő utcai élet,
Fenntartható közlekedés, Nagyvárosi presztízs). Több pillér érintésénél kérjük a
Komplex elnevezést használni.
A fájlnév tartalmazza az ötlet címét: pl. Vendeglatohelyek_megjelenese. A fájlnév
lehetőleg ne tartalmazzon ékezetet vagy speciális karaktereket (szóköz, csillag,
perjel...)

•

6. A pályázatok elbírálása
A digitálisan beküldött pályázatok közül szakmai zsűri választja ki a díjazásra ítélt
pályaműveket.
A zsűri tagjait a Szervező jelöli ki. A szervező fenntartja a jogot, hogy a pályázatokat szakmai
szempontok alapján szűrje.
A zsűri döntése a pályázati feltételek betartásának ellenőrzésén túl alapvetően
szükségszerűen szubjektív megítélésen alapul. A zsűri döntését nem köteles indokolni.
A pályázati feltételek elfogadásával Pályázó beleegyezik, hogy a végső döntés nem
fellebbezhető és nem is vitatható.
A zsűri tagjai:
•
•

Erő Zoltán, Budapest főépítésze (a zsűri elnöke)
Balogh Samu, a Főpolgármester Kabinetfőnöke
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•
•
•
•
•
•
•

Albrecht Ute, a Budapest Főváros Városépítési Tervező Kft. (BFVT Kft.) ügyvezetője
Bardóczi Sándor, Budapest főtájépítésze
Bodor Ádám, a BKK Zrt. mobilitásfejlesztési igazgatója
Vitézy Dávid, a Budapest Fejlesztési Központ (BFK) vezérigazgatója
Ongjerth Richárd, Hild János díjas urbanista, településtervező (MUT)
Dr. Kádár Bálint, a Kortárs Építészeti Központ (KÉK) elnöke
Nagy Elek, a Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara (BKIK) elnöke

Szakértők:
•
•
•
•
•
•
•

Sági Adrienn, az V. kerület, Belváros-Lipótváros főépítésze
Matus István, a VI. kerület, Terézváros főépítésze
Sólyom Benedek, a VII. kerület, Erzsébetváros főépítésze
Barta Ferenc, a VIII. kerület, Józsefváros főépítésze
Hurták Gabriella, a IX. kerület, Ferencváros főépítésze
Massányi Katalin, a XIII. kerület főépítésze
Dévényi Tamás, a Margit Negyed Testület szakmai fővédnöke

7. Díjazás és díjazottak értesítése
7.1. A pályázat díja:
A kiválasztott 4 nagyléptékű terv között 4 X 100 000 Forint kerül kiosztásra.
A kiválasztott 6 kisléptékű terv között 6 x 50 000 Forint kerül kiosztásra.
Díjazott a pályázatok elbírálásnak eredményeképpen, a jelen Szabályzatban foglaltak
alapján díjazásra jogosult Pályázó.
A díjazottak bevonásra kerülhetnek továbbá egy tervezési workshop keretében a jövőbeni
tervezési folyamatba.
Szervező fenntartja a jogot, hogy az itt felsorolt díjakon túl további díjakat, valamint
különdíjat/különdíjakat osszon ki a zsűri döntése alapján.
Szervező kellő számú értékelhető pályázat esetén az összes díjat kiosztja, azonban a zsűri
nem köteles a teljes összeget felhasználni.
A díj másra át nem ruházható.
A díj nettó összeg, a Pályázónak járulék fizetési kötelezettsége nem keletkezik utána.
A díjat Kiíró – a díjazásban részesült Pályázó jellege alapján – Megbízási Szerződés vagy
Támogatási Szerződés alapján fizeti ki.
7.2.

Díjazottak értesítése

A Díjazottakat a Pályázatra történő jelentkezéskor megadott e-mail címen a döntést követő
5 munkanapon belül értesítjük. Amennyiben a Pályázó az értesítés kiküldését követő 5
munkanapon belül nem veszi fel a kapcsolatot a díjátvétel érdekében a Szervezővel, a díjtól
való jogosultságtól elesik.
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Kérjük az e-mail cím körültekintő megadását. Ezen keresztül vesszük fel a kapcsolatot az
egyéni pályázóval/a pályázó csoport vagy a civil szervezet kapcsolattartójával a díjakkal,
vagy további kérdéseinkkel kapcsolatban.
Amennyiben a Díjazott a díjazásra nem jogosult, vagy a díjért a megadott határidőn belül
nem jelentkezik, illetve nem veszi igénybe, úgy elveszti a jogát a díj átvételére, lemond az
ezzel összefüggő bármilyen kártérítési, megtérítési, illetve egyéb igényről.
A díjátadó időpontja később kerül kijelölésre.
8. Adatkezelési tájékoztató és ahhoz kapcsolódó nyilatkozatok elfogadása
A pályázó a nevezési lap kitöltésével, a pályázati anyag beküldésével, az Adatkezelési
tájékoztató és a Pályázati Szabályzat elfogadásával automatikusan elfogadja a jelen
pályázati kiírásban rögzített feltételeket is.
A Pályázók személyes adatainak kezeléséről szóló részletes tájékoztató
http://enbudapestem.hu/nagykorut oldalon az Adatkezelési tájékoztatóban érhető el.

a

9. Nyilvánosság és Szerzői jogok
A benyújtott pályaművek és a pályázók adatai a Szervező számára elérhetőek, a benyújtott
pályaművek a zsűri számára elérhetőek az eredményhirdetésig. A pályaművek az
eredményhirdetésig nem nyilvánosak. Amennyiben a pályázó szeretné és ehhez a nevezési
lap kitöltésekor hozzájárul, akkor díj megítélése esetén pályázati anyaga a díjazottak
körében a nevével együtt megjelenítésre kerül.
A Pályázatra beküldött pályaművek kizárólag az Élhető Nagykörút Közösségi
Ötletpályázathoz és kommunikációjához, valamint a Nagykörút megújítása programhoz
használhatók fel térítésmentesen.
A pályázó a nevezési lap kitöltésével, a pályázati anyag beküldésével és a Pályázati
Szabályzat elfogadásával automatikusan elfogadja a jelen pályázati kiírásban rögzített
feltételeket is és egyben hozzájárul, hogy a beküldött pályaműveket a Pályázó nevének
megjelenítése nélkül a Szervező térítésmentesen:
•
•

•
•

a pályázattal kapcsolatos publikációkban felhasználják, a pályázat nyilvános oldalára
tegyék;
nyilvánossá tegyék a pályázat oldalán a http://enbudapestem.hu/nagykorut és a
Szervező kommunikációs oldalain és hivatalos megjelenési platformjain megjelenítsék
(például http://budapest.hu/);
a pályázat online és print archívumában megőrizzék;
harmadik félnek továbbadja a Nagykörút megújításának, tervezésbe való beépítésének
céljából.

A pályázó ezen kívül tudomásul veszi azt is, hogy a beadott pályázati ötletek és hozzájuk
kapcsolódó ábrák felhasználásával vagy azok nyilvános bemutatásával (online
megjelenítésével) okozott személyiségi és szerzői jogsértésekért minden felelősség a
Pályázót (szerzőt) terheli, beleértve a jogsértéssel bekövetkező anyagi felelősséget is.
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10. Felelősség
A pályázat ingyenességéből adódóan a Szervező nem tehető felelőssé a Pályázat
felfüggesztéséért vagy megszüntetéséért. A Pályázatok hiányosságáért, értesítési
késedelemért a Szervező nem vállal felelősséget. A Pályázók az általuk tévesen szolgáltatott
adatokból, vagy a postafiókjuk levélfogadásra képtelen állapotából adódó valamennyi
következményt maguk viselik. Az adatok helytállóságát a Pályázatra történő jelentkezés
során (vagy azt követően) a Szervezőnek általában nem áll módjában ellenőrizni. Ezzel
kapcsolatban a felelősség és minden ezzel járó jogi és anyagi következmény minden
esetben kizárólag a Pályázót terheli.
A Szervező kizár minden felelősséget bármilyen kártérítési, kártalanítási igényért a
Pályázatokban való részvétel során, a Pályázat esetleges hibáiból, hiányosságaiból, hibás
működéséből, a Pályázat során bekövetkezett késésekből eredő vagy ahhoz kapcsolódó
költségekért, károkért, veszteségekért.
A Szervező a Pályázat pontosságáért, megbízhatóságáért, hibamentes működéséért,
teljességéért, adott célra való alkalmasságáért semmilyen felelősséget nem vállal. Szervező
nem vállal továbbá felelősséget azért, ha a Pályázat időtartama alatt a Pályázat, illetve a
Pályázatot, valamint a jelen Szabályzatot tartalmazó weboldal technikai okokból
időszakosan nem érhető el. A Szervező nem felel továbbá a rajta kívül álló okokkal (például
az internetes hálózatban keletkezett technikai meghibásodással vagy kimaradással)
összefüggésben keletkezett hibákért és ezek következményeiért.
A Pályázat során beküldött tartalmakkal kapcsolatosan kizárólag az adott Pályázó tartozik
felelősséggel. Szervező kizár minden felelősséget a Pályázó által beküldött, illetve
közzétett, vagy a Pályázathoz kapcsolódóan így nyilvánosságra hozott tartalommal vagy
másként okozott, vagy egyébként a Pályázó magatartásával összefüggésben felmerült
mindennemű vagyoni vagy nem vagyoni kár és jogsérelem, illetve egyéb következmény
vonatkozásában.
Amennyiben a Pályázó magatartása következtében vagy azzal összefüggésben harmadik
személy vagy bármely hatóság, illetve bíróság a Szervezővel szemben bármilyen igényt
támaszt, illetve eljárást indít, a Pályázó köteles minden a Szervező által megkövetelt
intézkedést megtenni, és Szervezőnek megtéríteni minden olyan kárt, vagyoni hátrányt és
költséget, ami a Szervezőt a Pályázó bármely jogellenes magatartása miatt vagy azzal
összefüggésben éri.
11. Kapcsolattartás
Amennyiben a Pályázattal kapcsolatban kérdést kíván feltenni, írjon az
otlet.nagykorut@budapest.hu e-mail címre!

Kelt: Budapest, 2021. június 22.
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